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necessários: 
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necessários:  
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Formulário de Coleta de Monkeypox (anexo 1). 



 

 

Registros: 1.  Evolução Clínica 

2. Notificação de Monkeypox (conforme QR Code e link da SES/MG) 

3. Formulário de Coleta de Monkeypox.  

4. Formulário Orientativo sobre isolamento domiciliar. 

3. Guia para emissão de AIH. 

Interconsultas: Solicitar interconsulta necessárias para o tratamento e acompanhamento da patologia dependendo 

da avaliação clínica (Dermatologia, Infectologia, Urologia ou Proctologia). As interconsultas poderão 

ser agendadas para o CEM ou encaminhadas para a Rede. 

 

Exames:  1. Amostras para PCR (Diagnóstico específico para Monkeypox) 

1.1 Secreção de vesículas: O ideal é a coleta na fase aguda ainda com pústulas vesiculares. As 

amostras de secreção de vesículas deverão ser coletadas em dois swabs estéreis, de lesões 

distintas, que deverão ser acondicionadas em um único tubo contendo MTV e devidamente 

identificadas. Também pode-se puncionar com seringa o conteúdo da lesão e transferir a 

secreção para um tubo estéril com tampa. Verificar se o tubo está bem vedado para evitar 

derramamento. NÃO deverão ser encaminhadas amostras dentro de seringas com agulhas, 

devido ao risco de acidente com material pérfuro cortante. Amostra de vesícula aberta (colhida 

por swab): Identificar o tubo contendo MTV com nome completo do paciente, nome do 

material e data de coleta; com auxílio de um swab estéril, recolher a secreção da região mais 

profunda da lesão, esfregando vigorosamente a lesão, evitando áreas de necrose; introduzir o 

swab no tubo, de forma que a ponta de rayon fique mergulhada no meio MTV. Tampar o tubo 

verificando se está bem vedado para evitar derramamento. Devem ser colhidos 2 swabs, 

coletados de vesículas distintas. Os 2 swabs devem ser inseridos no mesmo tubo. 

1.2 Crostas: Quando o paciente está na fase mais tardia na qual as lesões já estão secas, o material 

a ser coletado são crostas das lesões. Identificar o tubo seco e estéril com nome completo do 

paciente, nome do material (crostas)  e data de coleta; selecionar preferencialmente as crostas 

menos secas, ou seja, coletar aquelas em fase mais inicial de cicatrização, pois a chance de 

detecção de genoma viral ou da partícula viral é maior; coletar as crostas de pelo menos duas 

lesões com auxílio de uma pinça ou bisturi; após a coleta, colocar todas as crostas no mesmo 

tubo SEM líquido preservante. Tampar o tubo verificando se está bem vedado. 

Observação: Recomenda-se que os serviços de saúde realizem o teste rápido de sífilis como 

parte da investigação laboratorial. 

Periodicidade dos 

retornos: 

A GAERE Centro Sul e o CS de referência do usuário, realizarão o acompanhamento diário dos 

pacientes. Caso necessário internação o paciente será regulado ao Hospital que tiver 

disponibilidade de leito para recebimento. 

Critérios de alta: As altas são critérios estabelecidos pela equipe clínica após identificar a estabilidade ou melhora das 

condições clínicas. 
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1. Introdução 

A Monkeypox (MPX) é uma doença viral de caráter zoonótico, endêmica na África Central e Ocidental, 

causada pelo vírus Monkeypox (MPXV) do gênero Orthopoxvirus da família Poxviridae. O nome deriva 

da espécie em que a doença foi inicialmente descrita em 1958. O reservatório ainda é desconhecido e a 

principal hipótese é que seja pequenos roedores. Desde maio de 2022 um surto da doença vem 

ocorrendo em vários países, onde usualmente não existiam casos, dentre eles o Brasil, que já possui 

casos confirmados em acompanhamento. Os sinais e sintomas iniciais clássicos incluem febre súbita, dor 

de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia e calafrios. A detecção de linfadenopatia 

é uma característica clínica importante, auxiliando no diagnóstico diferencial entre MPX e outras 

doenças, embora possa estar ausente. A manifestação cutânea ocorre entre um e três dias após os 

sinais e sintomas iniciais. A erupção cutânea da MPX passa por diferentes estágios: mácula, pápula, 

vesícula, pústula e crostas. Inicialmente, as lesões têm diâmetro entre meio centímetro e um centímetro, 

podem ser confundidas com as lesões causadas por varicela ou sífilis - a principal diferença é a evolução 

típica das lesões na MPX.  

 Período de incubação: 6 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias;  

 Duração dos sintomas: geralmente, de 2 a 4 semanas;  

 Doença autolimitada - sem tratamento específico;  

 Transmissão: entre humanos principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas 

infectadas ou objetos contaminados; pode ocorrer via gotículas se contato próximo e 

prolongado com o paciente infectado. Atualmente, não se sabe se o vírus MPX ou anticorpos 

estão presentes no leite materno de mulheres lactantes.  

 Período de transmissibilidade: desde o aparecimento dos sintomas prodrômicos até o 

desaparecimento das crostas, com completa cicatrização da pele;  

 Letalidade: varia entre 1% e 10% nos países onde é endêmica. 

Os casos de MPX descritos no surto atual apresentam algumas características atípicas. As erupções 

podem começar nas áreas genital e perianal e nem sempre se disseminam para outras partes do corpo. 

Os sintomas prodrômicos podem ser leves ou ausentes. Essas características dos casos mais recentes de 

MPX podem ser facilmente confundidas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 



 

 

O tratamento da MPX é baseado em medidas de suporte com o objetivo de aliviar sintomas, sendo dor e 

o prurido os principais, além de prevenir e tratar complicações. A maioria dos casos tem boa evolução e 

não apresenta gravidade. Pacientes que evoluem com complicações ou sinais de gravidade devem ser 

referenciados para atendimento especializado e/ou para atendimento de urgência/internação. 

Situação Epidemiológica no município de Belo Horizonte:  

No final de junho de 2022, foram confirmados os primeiros casos de MPX em Belo Horizonte. Em 

13/07/2022 foi confirmada a transmissão comunitária da doença no município. 

1.1) Definição de casos:  

1.1.1) Caso Suspeito  

Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea 

aguda sugestiva* de MPX, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região 

genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema peniano; 

podendo estar associados a outros sinais e sintomas.  

*A erupção característica associada às lesões da MPX envolve o seguinte: lesões profundas e bem 

circunscritas, muitas vezes com umbilicação central; progressão da lesão em estágios sequenciais 

específicos – máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas; isso às vezes pode ser confundido com 

outras doenças que são mais comumente encontradas na prática clínica (por exemplo, sífilis secundária, 

herpes e varicela zoster).  

Observação: Historicamente, relatos esporádicos de pacientes coinfectados com o Monkeypox vírus e 

outros agentes infecciosos foram relatados. Portanto, pacientes com erupção cutânea característica 

devem ser considerados para testagem de MPX, mesmo que outros testes sejam positivos. 

1.1.2) Caso Provável  

Caso que atende à definição de caso suspeito, que apresenta um OU mais dos seguintes critérios 

listados abaixo, com investigação laboratorial de MPX não realizada ou inconclusiva e cujo diagnóstico 

de MPX não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico laboratorial de outro diagnóstico:  

1.1.2.1 Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, OU contato físico direto, incluindo 

contato sexual, com parcerias múltiplas e/ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas; E/OU 



 

 

1.1.2.2 Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, OU história de contato íntimo, 

incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de MPX nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas; E/OU  

1.1.2.3. Contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso 

comum, pertencentes a caso provável ou confirmado de MPX nos 21 dias anteriores ao início dos sinais 

e sintomas; E/OU  

1.1.2.4. Trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI)* com 

história de contato com caso provável ou confirmado de MPX nos 21 dias anteriores ao início dos sinais 

e sintomas.  

* Equipamentos de Proteção Individual: óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara 

cirúrgica, luvas de procedimentos. 

1.1.3) Caso Confirmado  

Caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para Monkeypox vírus (MPXV) por 

diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).  

1.1.4) Caso Descartado  

Caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" para Monkeypox vírus (MPXV) por 

diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento) 

1.2 Medidas de Precaução  

No momento do acolhimento, o paciente deverá receber uma máscara cirúrgica, ser orientado quanto 

ao seu uso correto, sendo conduzido para uma área separada dos outros usuários. Sendo classificado 

como caso suspeito de MPX, o paciente deve ser mantido isolado (precauções para contato e gotículas). 

Além das medidas de precaução padrão, os profissionais que prestarem atendimento ao paciente 

devem adotar medidas de precaução para gotículas e contato durante o atendimento do paciente com 

suspeita de MPX, com utilização dos EPI (máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial, 

avental e luvas). Se for realizado procedimento gerador de aerossol (intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, 

coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc) e/ou durante a realização de coletas de 

amostras para investigação laboratorial, o profissional deverá adotar, além das precauções padrão, 

medidas de precaução para contato e aerossóis, utilizando gorro, máscara N95 ou PFF2, óculos de 



 

 

proteção ou protetor facial, avental e luvas. O gorro também deve ser utilizado quando houver risco de 

exposição dos cabelos e cabeça ao sangue, secreções corporais, excreções, lesões de pele e outros e nas 

atividades onde há risco dos cabelos contaminarem o procedimento. 

1.3 Identificação e acompanhamento de casos e contatos dentro dos serviços de saúde 

Caso seja identificado um caso suspeito no serviço de saúde, deve-se iniciar imediatamente o 

rastreamento e a identificação de contatos, a fim de ser estabelecer medidas necessárias para 

prevenção da disseminação desse vírus para outras pessoas. 

Definição de contato: Um contato é definido como uma pessoa que foi exposta em diferentes contextos 

a um caso suspeito ou confirmado de Monkeypox durante o período infeccioso, desde o início dos 

sintomas do caso até que todas as crostas das lesões cutâneas tenham caído. Em relação ao contato, 

deve-se considerar as seguintes situações: 

- Contato direto com pessoa com Monkeypox suspeita ou confirmada (ex: diálogo a menos de 1m de 

distância sem uso de máscara, contato direto com secreções, feridas/erupções cutâneas, contato físico 

sem a posterior higiene das mãos, contato sexual, etc.); 

- Contato com materiais e superfícies contaminados, como roupas, termômetros ou roupas de cama de 

pessoa suspeita ou confirmada; 

- Profissional de saúde durante a assistência à saúde: sem uso ou uso incorreto de máscara cirúrgica 

durante o atendimento ao paciente suspeito ou confirmado OU sem uso ou uso incorreto de máscara de 

proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) durante a realização de procedimentos geradores de 

aerossóis a pacientes suspeitos ou confirmados OU sem luvas e avental e sem a posterior higienização 

das mãos, após contato com as secreções, feridas/erupções cutâneas de pessoa suspeita ou confirmada 

e materiais e superfícies contaminados. 

Observação 1 : Profissionais de saúde que tenham exposições desprotegidas (ou seja, não usem EPIs 

adequados) a pacientes com Monkeypox ou tenham contato com materiais possivelmente 

contaminados não precisam ser excluídos do trabalho se não apresentarem sintomas durante o período 

de monitoramento, mas devem ser monitorados quanto a sintomas, o que inclui a medição da 

temperatura pelo menos duas vezes ao dia, durante 21 dias após a exposição. Antes de se apresentar 

para o trabalho todos os dias, o profissional de saúde deve ser entrevistado quanto à evidência de 

quaisquer sinais/sintomas relevantes (mal-estar, dor de cabeça, febre, calafrios, dor na boca ou 

garganta, mal-estar, fadiga, erupção cutânea e linfadenopatia /linfonodos inchados ou inflamados). 



 

 

Observação 2: Um contato que desenvolva sinais/sintomas iniciais diferentes de erupção cutânea deve 

ser isolado e observado de perto quanto a sinais de erupção cutânea nos próximos 7 (sete) dias. Se 

nenhuma erupção se desenvolver, o contato pode retornar ao monitoramento da temperatura pelo 

restante dos 21 dias. Se o contato desenvolver uma erupção cutânea, eles devem ser isolados ou auto 

isolados, conforme apropriado, devem ser totalmente avaliados como um caso suspeito e uma amostra 

deve ser coletada para análise laboratorial para testar a Monkeypox. 

Rastreamento de contatos: o monitoramento de contatos (seja pacientes ou profissionais de saúde) a 

cada 24 horas para observar o aparecimento de sinais e sintomas por um período de 21 dias desde o 

último contato com um paciente durante o período infeccioso. Os sinais e sintomas incluem dor de 

cabeça, febre, calafrios, dor de garganta, mal-estar, fadiga, lesões maculopapulares na pele e 

linfadenopatia. Os contatos devem ter sua temperatura verificada pelo menos duas vezes por dia. 

Os contatos assintomáticos (incluindo os profissionais de saúde) não devem doar sangue, células, 

tecidos, órgãos, leite materno ou sêmen durante o monitoramento. No caso do contato ser visitante ou 

acompanhante, deve ser orientado a não retornar ao serviço, na função de visitante ou acompanhante, 

antes do período de 21 dias. Além disso, contatos domiciliares de pessoas com Monkeypox suspeita ou 

confirmada não devem ir ao serviço na função de visitante ou acompanhantes. 

Se um contato desenvolver erupção cutânea, deve ser isolado e avaliado como caso suspeito e uma 

amostra deve ser coletada para análise laboratorial para detecção da Monkeypox. 

1.4 Recomendações para limpeza e desinfecção de superfícies 

As unidades de saúde devem garantir que os procedimentos sejam realizados de forma correta para a 

limpeza e a desinfecção de superfícies ambientais no local de atendimento ao paciente. Os ambientes 

de atendimento e/ou isolamento do paciente deverão passar por limpeza concorrente (limpeza diária e 

sempre que necessária), de acordo com a rotina estabelecida para cada tipo de área da unidade. 

Recomenda-se reforço da limpeza das superfícies horizontais que tenham maior contato com as mãos 

do paciente e das equipes, tais como maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz, grades de 

camas e outras. Devem ser utilizados produtos saneantes padronizados na Instituição, seguindo a rotina 

já implantada nas unidades. 

1.5 Gereciamento de residuos 

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados com MPX devem 

ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018, 



 

 

devendo ser acondicionados preferencialmente em sacos vermelhos ou, na indisponibilidade destes, em 

sacos brancos leitosos com símbolo de risco biológico. O Monkeypox vírus pertence à mesma classe de 

risco do SARSCov-2, cabendo, portanto, medidas de higienização e descarte de resíduos de forma 

semelhante ao realizado para casos suspeitos de COVID-19.  

1.6 Recomendações relacionadas ao funeral por óbito pelo vírus Monkeypox  

Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado.  

Os velórios devem ofertar dispensadores de álcool em gel 70%, sabonete líquido, papel toalha, lixeira 

com tampa acionada por pedal nos banheiros e nos locais onde houver lavatório. Também deve ser 

ofertado dispensador de álcool em gel 70% nas entradas dos velórios para higienização das mãos. 

Enfatizar a necessidade de higienização das mãos, por meio de cartazes. 

Para que não haja contato entre as pessoas e o corpo por óbito pelo vírus Monkeypox durante o 

período de transmissão da doença, recomenda-se que urna seja mantida fechada durante o funeral. 

Os casos que cumprirem critério de liberação de isolamento e estiverem fora do período de transmissão 

do vírus poderão manter a urna aberta, desde que o médico assistente emita declaração com esta 

informação anexada à Declaração de Óbito. 

Orientar as pessoas presentes a manterem distanciamento social e evitar tocar o corpo. 

Proceder à limpeza e desinfecção da sala de velório imediatamente após a saída do corpo para 

sepultamento ou cremação. 

 

2. OBJETIVOS 

Padronizar as condutas e tomadas de decisão referentes ao cuidado do paciente com Monkeypox nos 

diversos serviços do Grupo Santa Casa. 

 

3. BENEFÍCIOS ESPERADOS 

 Potencializar a segurança dos pacientes e dos profissionais durante o atendimento dos casos; 

 Aumentar a efetividade na assistência aos pacientes.  

 Implementar as recomendações preconizadas por diretrizes clínicas. 

 

 
4. METODOLOGIA 

Para criação deste protocolo foi realizado busca e seleção de Notas Técnicas emitidas no ano de 2022 

sobre o Monkeypox pelas Secretárias Estadual e Municipal de Saúde, Ministério da Saúde e Centro de 

Informações e Estratégias de Vigilância a Saúde. 



 

 

 

5. RECOMENDAÇÕES 

1) Realização de triagem de pacientes e acompanhantes ao entrarem no serviço, com as seguintes 

perguntas: Apresentou febre associada à Lesão cutânea ou mucosa? Contato com caso confirmado 

de Monkeypox? 

2) Caso o paciente apresente a resposta positiva para as perguntas acima, o mesmo deverá aguardar 

atendimento separado dos demais pacientes que aguardam atendimento por outro motivo. Colocar 

o paciente em precaução de contato e gotícula.  

3) Se após avaliação médica  o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito, o médico deverá 

proceder com a notificação manualmente, a ficha de notificação está disponível na rede: \\Gsc-

fs01\sgq  documentos sistemicos\FORMULARIOS PADROES\NUVEH 

3.1 A ficha de notificação deve ser enviada de forma física e por e-mail para  

nucleodeepidemiologia@santacasabh.org.br, scih@santacsabh.org.br, uma cópia dever ser 

impressa e anexada ao prontuário físico e outra cópia deverá ser impressa e entregue ao 

laboratório para posterior liberação de Kit de coleta (Swabs e tubo específicos). 

4) A equipe médica procederá com a coleta da secreção de vesícula e crostas. 

5.2 NA INDISPONIBILIDADE DE KIT DE COLETA 

Pacientes atendidos na rede suplementar de saúde ou internados em serviços púbicos ou 

privados.  

A unidade de saúde que prestar atendimento ao paciente deve fazer a notificação e comunicação do 

caso. Na indisponibilidade de realização de coleta pelo serviço de saúde que realizou o atendimento, 

este deve comunicar a GAERE de referência da regional para articulação da coleta. 

Pacientes ambulatoriais atendidos na rede SUS-BH  

A unidade de saúde que prestar atendimento ao paciente deve proceder com a notificação e 

comunicação do caso conforme orientação acima.  

Dias úteis/horário comercial: 

Se forem pacientes atendidos em dias úteis, a unidade de atendimento deverá entrar em contato 

com a GAERE de residência do usuário que fará o agendamento de coleta em uma das três unidades 

Coletoras Monkeypox (Quadro 1), de acordo com a disponibilidade de vagas. O paciente deve ser 

orientado a comparecer ao local de coleta portando o formulário de coleta Monkeypox impresso 

assinado e carimbado (Anexo 1) E a notificação impressa e assinada pelo médico solicitante E o 

documento de identidade oficial com foto no momento da coleta.  

Finais de Semana/Feriado/Horário Noturno: 

A unidade de atendimento deverá entregar ao usuário a notificação impressa, assinada e carimbada, 

orientar o paciente a entrar em contato com a GAERE de referência de sua residência por telefone 

no primeiro dia útil seguinte para agendar a coleta e que deverá comparecer ao local da coleta em 

data e horário agendado portando a ficha de notificação assinada e carimbada. A GAERE deve 

realizar o agendamento em uma das três unidades Coletoras Monkeypox (Quadro 1) e deverá 

também monitorar se todos os casos notificados foram agendados para coleta. Para casos de 

mailto:nucleodeepidemiologia@santacasabh.org.br
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pacientes acamados, o CIEVS-BH articulará com a equipe EMAD Apoio Covid a coleta de amostras 

em domicílio, sendo que a equipe entrará em contato com o paciente ou seu responsável para 

informar data e hora da coleta. 

Quadro 1 - Lista de telefones e e-mail das Unidades Coletoras 

Unidade Coletora E-mail Telefone Endereço 
URS Centro Sul urs.centrosul@pbh.gov.br 3277-5305/9520/5350 Rua Paraíba, 890 – 

Funcionários. 
CTA Sagrada Família ctabh@pbh.gov.br 3277-7627/9050 Rua Joaquim Felício, 141 - 

Sagrada Família. 
CTR Orestes Diniz ctrdip@pbh.gov.br 3277-1199/1198/4341 Alameda Vereador Álvaro 

Celso, 241 - Santa Efigênia. 
 

5) Os pacientes com suspeita de MPX deverão, se necessário, receber atestado médico para comprovar 

a necessidade de afastamento das atividades presenciais, trabalhistas e/ou educacionais, 

inicialmente de 7 dias até liberação do resultado laboratorial e, para casos confirmados, até o 

desaparecimento das lesões/queda de todas as crostas e completa cicatrização da pele. Por se tratar 

de um cenário epidemiológico dinâmico, não é possível determinar tempo exato para liberação de 

resultados. Portanto, quando o resultado não for disponibilizado dentro destes 7 dias, o atestado 

deve ser renovado. Se houver necessidade de afastamento por tempo prolongado, sugere-se que o 

médico assistente elabore relatório detalhado sobre a situação clínica e sobre a importância de 

isolamento por se tratar de doença infectocontagiosa com transmissão por gotículas e por secreções, 

para fins periciais. 

Critério de Gravidade: São considerados critérios de gravidade da doença a presença de mais de 100 lesões, 

broncopneumonia, insuficiência respiratória, sepse, confusão mental, desidratação e linfadenopatia cervical com disfagia. A 

indicação para tratamento hospitalar ou atendimento de urgência deve ser avaliada pelo profissional de saúde da unidade 

que realizou o atendimento e discutida com o serviço de urgência.   

A equipe do Núcleo de Epidemiologia, após recebimento da notificação realizará o cadastro das 

informações no novo sistema E-SUS Sinan acompanhamento dos casos e auxiliará a GAERE e CIVES nas 

informações necessárias. 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 

 Médico: Avaliar, notificar e realizar orientação do paciente quanto à coleta de amostra e 

isolamento. 

 Enfermeiro: Orientar corpo clínico e equipe de técnicos de enfermagem quanto às medidas de 

precaução, notificação, coleta e isolamento. Comunicar a equipe de higienização sobre o 

atendimento e necessidade de limpeza após atendimento. 

 Técnico de Enfermagem: Executar atendimento do paciente seguindo as medidas de precaução e 

orientações deste protocolo. 

 Equipe de Higienização: Realizar limpeza do ambiente conforme orientação descrita em POPs do 

setor. Recomenda-se reforço da limpeza das superfícies horizontais que tenham maior contato 

com as mãos do paciente e das equipes, tais como maçanetas das portas, telefones, 

interruptores de luz, grades de camas e outras. 



 

 

 Equipe do laboratório: realizar a disponibilização de Kits, cadastro de amostras no GAL (FUNED) e 

encaminhamento da amostra. 

 Equipe no NUVEH: Digitar a notificação no Sistema E-SUS SINAN; Orientação e acompanhamento 

dos casos; Auxilio a GAERE e CIVES nas informações necessárias. 

 

7. DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

Os autores deste protocolo declaram não possuir conflitos de interesses de ordem pessoal, comercial, 

acadêmico, político ou financeiro. 
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10.Anexos/Apêndices 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Orientação  sobre isolamento domiciliar 

O paciente deverá permanecer em isolamento, quando possível, em quarto/ambiente ventilado e em cama separada, ou 

manter distanciamento de pelo menos 1metro. Demais medidas também devem ser adotadas, tais como:  

Utilizar máscara (trocando quando úmidas ou danificadas) higienizando as mãos adequadamente antes e após a troca e 

proteger  as lesões (usando camisas com mangas compridas e calças); 

Evitar aglomerações e transporte coletivo;  

Limpar frequentemente (mais de uma vez por dia). As superfícies que são frequentemente tocadas, devem ser limpas 

frequentemente (mais de uma vez ao dia) com solução contendo água sanitária, incluindo o banheiro;  

Roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente não devem ser sacudidas e nem reutilizadas por outras 

pessoas. Devem ser lavadas separadamente, com sabão comum e água entre 60 e 90°C. Na indisponibilidade de água 

aquecida, pode ser utilizada solução contendo água sanitária; 

Realizar higiene das mãos antes de ir ao banheiro, de cozinhar ou se alimentar, ou sempre que necessário;  

Usar toalha descartável ou trocar as de tecido sempre que estiverem úmidas, na impossibilidade da lavagem das mãos, 

utilizar álcool 70%;  

Talheres, devem ser lavados com água entre 60-90°C e sabão comum. Na indisponibilidade de água aquecida, pode ser 

utilizada solução contendo água sanitária. Não devem ser compartilhados. 

Conter e descartar os resíduos contaminados (como máscaras, curativos e bandagens) de forma adequada, podendo-se 

seguir para a MPX o já preconizado pelos territórios em relação à COVID-19. Quando for descartar o lixo do paciente, utilizar 

sempre que possível luvas descartáveis;  

Pessoas com MPX devem evitar o contato com animais (especificamente mamíferos), incluindo animais de estimação. Caso 

um animal que teve contato com uma pessoa infectada apresente sinais ou sintomas (por exemplo, letargia, falta de apetite, 

tosse, inchaço, secreções ou crostas nasais ou oculares, febre, erupções cutâneas), entre em contato com autoridades 

sanitárias.  

Orientar, em relação à atividade sexual, abstenção durante toda a evolução da doença, uma vez que é uma possível via de 

transmissão e o uso de preservativo não elimina o risco de contagio.  

Pessoas ou profissionais que tenham contato com o paciente em isolamento domiciliar devem evitar tocar as lesões do 

paciente e em caso de necessidade de manejo, usar luvas descartáveis ou lavar as mãos com água e sabão, antes e depois do 

contato. O uso de máscara cirúrgica também é recomendado trocando sempre que estiverem úmidas ou danificadas, 

higienizando as mãos adequadamente antes e após a troca.  

Realizar higiene das mãos antes de ir ao banheiro, de cozinhar ou se alimentar, e sempre que necessário. As equipes de 

Atenção Primária Saúde (APS) do território deverão realizar o monitoramento e acompanhamento clínico do paciente, 

preferencialmente por telefone, a cada 24h, e caso possível, de forma presencial no 1º e no 21º dias de acompanhamento. 

Caso seja necessário, realizar atendimento presencial por meio de visita domiciliar (VD). 


